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MOSKWA – ZŁOTY PIERŚCIEŃ - wyprawa 
 
Trasa: Moskwa – Siergijew Posad – Rostów Wielki – Jarosław – 
Kostroma – Suzdal – Włodzimierz 
 
 
 
Rosja to jeden z największych krajów świata – oferuje bezkresne 
równiny, wielkie rzeki, ogromne bogactwa naturalne i niezliczone 
zabytki. W Rosji można „zatonąć” w 10-milionowej metropolii lub 

udać się w regiony, w których przez dwa tygodnie trudno jest spotkać człowieka... W Rosji znajdziemy 
dymiące kominy miast przemysłowych, monumentalne znaki czasów sowieckich, dziką przyrodę, zabytki 
architektury z listy UNESCO i wiele innych osobliwości. Zauważalny jest kontrast w postaci niezliczonych, 
lśniących kopuł cerkwi, na tle socrealistycznej architektury. Program „Złoty Pierścień” oferuje zwiedzanie 
starych, rosyjskich miast, w których czas zatrzymał się wiele lat temu, a zabytkowe cerkwie dziś 
zachwycają tajemniczą atmosferą wczesnego średniowiecza, czasów bojarów i carów. 
 
Największe atrakcje:  

 Moskwa – Kreml i Plac Czerwony 

 Najpiękniejsze metro świata 

 Siergijew Posad – centrum religijne Rosji 

 Jarosław - „Rosyjska Florencja” 

 Suzdal – zabytkowa architektura z czasów Starej Rusi 

 Włodzimierz – stolica Rusi w Złotym Pierścieniu 
 

 Termin:     Cena:     
 29.04 – 05.05.2018r.   1990 zł + 985 EUR 
 12.08 – 18.08.2018r.   1990 zł + 985 EUR     
 16.09 – 22.09.2018r.   1990 zł + 985 EUR 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Moskwa (-/-/K)         
Zbiórka w Warszawie, przelot do Moskwy. Po przylocie transfer do hotelu, zakwaterowanie. 
 
Dzień 2 Moskwa (S/-/K)  
Zwiedzanie Moskwy, która potrafi być zarazem szara i kolorowa, ponura i olśniewająca, pobożna i 
swawolna. Tu zbiegają się niemal wszystkie wątki rosyjskiej historii, kultury i współczesności. Zobaczymy 
Plac Czerwony i Kreml, zajmujący obszar o kształcie zbliżonym do trójkąta na niewielkim Wzgórzu 
Borowickim, sobór Wasyla Błogosławionego, będący symbolem Rosji. Zobaczymy również Sobór 
Pokrowski - jedną z najpiękniejszych rosyjskich cerkwi.  
 
Dzień 3 Moskwa (S/-/K) 
Tego dnia zobaczymy Kitaj Gorod, gdzie zwiedzimy zespół pałaców i cerkwi, zasiedlony już w XIII w. i 
pełniący wówczas funkcję ośrodka handlowego i finansowego, będący jedną z najstarszych części 
Moskwy. Następnie zobaczymy Plac Teatralny z Teatrem Wielkim i Dumą Państwową oraz największą 
cerkiew stolicy - Świątynię Chrystusa Zbawiciela, klasztor i cmentarz Nowodziewiczy, z licznymi skarbami 
i bogatą historią. Dalej zwiedzenie Galerii Tretiakowskiej ze zbiorami ikon i dzieł malarstwa rosyjskiego. 
Muzeum zostało założone przez XIX-wiecznych przemysłowców, braci Pawła i Siergieja Trietiakowów 
(Paweł był mecenasem pieriedwiżników). W czasie wolnym spacer po słynnej dzielnicy Arbat.            
 
Dzień 4 Moskwa – Siergijew Posad – Rostów Wielki (S/-/K)  
Przejazd do miejscowości Siergijew Posad, gdzie zobaczymy  ufortyfikowaną Ławrę św. Trójcy i św. 
Sergiusza, Sobór Uspieński, grób cara Borysa Godunowa, kaplicę Nastudzienną, dzwonnicę, skarbiec, 
wieżę Kalicja. Ławra Troicko-Siergijewska stanowi wyjątkowy przykład prawosławnego zespołu 
klasztornego, przywróconego do działalności kultowej i posiadającego funkcje obronne, charakterystyczne 
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dla jego okresu rozwoju (od XV do XVIII w.). Główna cerkiew Ławry - Zaśnięcia Matki Bożej (Uspieńska), 
przypominająca cerkiew tego samego wezwania na Kremlu, mieści grób Borysa Godunowa. Dla Rosjan 
jest ona ważna z innego powodu - z jej wysokiej dzwonnicy jesienią 1608 roku mnisi dostrzegli 
nadciągające polsko-litewskie wojska. Z tej samej dzwonnicy 14 miesięcy później, po długim i nieudanym 
oblężeniu, oglądali ich odwrót. Analogia do szwedzkiego oblężenia Częstochowy nasuwa się sama... 
Przejazd do Rostowa Wielkiego, miasta pochodzącego z XI wieku, kiedy to wywalczyło sobie tytuł 
centralnego miasta Północno-Wschodniej Rosji – kolebki współczesnej Rosji. W tym czasie stanowiło ono 
centrum Eparchii Rostowskiej. Na początku XIII wieku pojawia się samodzielne Księstwo Rostowskie, 
które szybko staje się jednym z głównych politycznych i religijnych centrów Ziemi Rosyjskiej. Główną 
atrakcją miasta jest, wykonany z białego kamienia, Rostowski Kreml, wybudowany w XVII wieku na 
brzegu jeziora Nero, który jest bardzo dostojny, dobrze zachowany i ogólnie przypomina ilustrację z 
rosyjskich bajek. Przejazd do Jarosławia.  
  
Dzień 5 Jarosław – Kostroma – Suzdal (S/-/K)  
Zwiedzanie Jarosławia, założonego ok. 1010r. przez Jarosława Mądrego, zwanego rosyjską Florencją ze 
względu na piękno i liczbę zabytków. W latach 1027-1463 miasto było stolicą niezależnego Księstwa 
Jarosławskiego. Zwiedzimy klasztor Przemienienia Pańskiego z XII w. i Święte Wrota na terenie Kremla, 
sobór Przemienienia Pańskiego, cerkwie Objawienia Pańskiego i Proroka Eliasza. Przejazd do Kostromy 
– zwiedzanie śródmieścia z wieżą strażacką wpisaną na listę światowego dziedzictwa (UNESCO), 
klasztoru Objawienia Pańskiego, ratusza, pałaców, hal targowych. Odwiedzimy również leżący obok 
miasta klasztor Ipatijewski (XIV w.), z soborem św. Trójcy oraz rezydencją Romanowów. W klasztorze 
przechowywana jest jedna z najważniejszych ikon prawosławia – wizerunek Matki Boskiej Kostromskiej. 
Przejazd do Suzdalu.  
 
Dzień 6 Suzdal – Włodzimierz – Moskwa (S/-/K)   
Zwiedzanie Suzdala  - można tu odnieść wrażenie, że czas cofnął się do okresu starej Rusi. Ta perła 
ruskiej architektury z monasterami, cerkwiami i kunsztownie zdobionymi drewnianymi chatami (izbami), 
pośród pól w dolinie meandrującej Kamienki, przyciąga nieodpartym urokiem. Zobaczymy klasztory: 
Zbawiciela, Aleksandrowski i Złożenia Szat, cerkwie: Narodzenia Bogurodzicy, św. Mikołaja, Smoleńską, 
klasztor Opieki Matki Bożej, Kreml (XI w.) z soborem Narodzenia MB, drewnianą cerkiewką św. Mikołaja i 
Pałacem Arcybiskupim. Przejazd do Włodzimierza - średniowiecznej stolicy Rusi. Pod miastem (w 
Bogolubowie) - postój przy XII-wiecznej cerkwi Pokrowskiej nad Nerlą. Zwiedzanie Włodzimierza: Złote 
Wrota, wzorowane na złotej bramie w Konstantynopolu, wraz z murami obronnymi, sobór Uspieński z XII 
w., w którym fragmentarycznie zachowały się freski z XII-XIII wieku i znacznie bardziej kompletne freski 
najwybitniejszego rosyjskiego artysty średniowiecza, Rublowa, z 1408r., sobór św. Dymitra, zbudowany w 
latach 1193-97. Z tego okresu pochodzi też niezwykle bogaty zespół rzeźb pokrywających prawie 
wszystkie zewnętrzne fasady świątyni. Sobór ten był świątynią przypałacową, związaną z dworem 
książęcym. Na początku XIX wieku dobudowano kilka kaplic, które jednak w 1834 roku zostały zniszczone 
na polecenie cara Mikołaja I, by zachować pierwotny wygląd świątyni. Przejazd do Moskwy.  
 
Dzień 7 Moskwa - Warszawa (S/-/-)  
Po śniadaniu czas wolny, przygotowanie do wyjazdu. Przejazd na lotnisko, przelot do kraju. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa/Moskwa/Warszawa,  

 noclegi w hotelach 3* (dopłata do pokoju 1-os. 275 EUR),  
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 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja)   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 lokalnego pilota/przewodnika z j. polskim,  

 opłatę wjazdową do Rosji oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.   

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, wizy wjazdowej z pośrednictwem 
350 zł, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.    
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 08. osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. 
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna 
cena biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów 
wstępu i wizy wjazdowej.  
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